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För att studera om det finns
ett samband mellan serotonin-
aktivitet och exekutiva funktio-
ner undersöktes 41 patienter,
22–71 år, som uppfyllde DSM-
IV-kriterierna för egentlig de-
pression. Som mått på seroto-
ninaktiviteten användes för-
ändringen i plasmaprolaktin
efter tillförsel av serotoninfrisät-
taren d-fenfluramin, och för att
mäta exekutiva funktioner an-
vändes resultat av ett kortsor-
teringstest. Prolaktinsvaret be-
fanns vara relaterat till fyra av
de fem valda testvariablerna.
Dessutom var stigande ålder re-
laterat till sämre testresultat.

Det är klarlagt att det finns ett sam-
band mellan exekutiv funktionsnivå och
depression, och mellan serotoninaktivi-
tet och depression. Men finns det något
samband mellan exekutiv funktionsnivå
och serotoninaktivitet vid depression? 

Hos deprimerade patienter är en del
exekutiva funktioner nedsatta. Det är
sedan länge känt att frontalkortex spelar
en viktig roll för just sådana funktioner
och att aktiviteten i frontalkortex är
sänkt vid depression [1, 2]. Det är ock-
så känt att det finns ett samband mellan
depression och störningar i serotonin-
systemet [3-5]. 

41 patienter med egentligt
depressivt syndrom
I en studie försökte vi besvara frågan

om det hos deprimerade patienter sker
förändringar i serotoninaktiviteten pa-
rallellt med förändringar i den exekuti-
va funktionsnivån. Studien har nyligen
publicerats i tidskriften Biological
Psychiatry och vi vill här endast pre-
sentera några huvuddrag. 41 patienter
(23 män och 18 kvinnor) diagnostisera-
de enligt DSM-IV-kriterierna för egent-
ligt depressivt syndrom utvaldes för
studien. Depressionens allvarlighets-
grad mättes med Hamilton Depression
Rating Scale (HDRS). Den genomsnitt-
liga skattningspoängen var 18,3, vilket
på denna skala betyder lindrigt till me-
delsvårt depressionssyndrom.

Den exekutiva funktionsnivån hos
patienterna bestämdes med hjälp av ett
kortsorteringstest (Wisconsin Card
Sorting Test). För att mäta serotoninak-
tiviteten användes metoden att analyse-
ra förändringarna i plasmaprolaktin
som svar på tillförsel av serotoninfrisät-
taren d-fenfluramin [6, 7].

Vid kortsorteringstestet skattades
fem variabler: antal genomförda kate-
gorier, antal försök, antal perseverativa
fel, antal icke perseverativa fel och pro-
centandelen förståeliga svar. Prolaktin-
svaret var relaterat till utfallet av fyra av
dessa variabler (P<0,05), medan ålder
var relaterat till tre av dem (P<0,05).
Däremot sågs inget samband mellan
prolaktinsvar och ålder eller depressio-
nens allvarlighetsgrad. Inte heller hitta-
des något samband mellan testresultat
och depressionens allvarlighetsgrad. 

Ålderns och prolaktinsvarets 
bidrag till testprestationen 
Eftersom både ålder och prolaktin-

svar var klart relaterade till prestationen
för flera av kortsorteringsvariablerna,

gjordes en regressionsanalys för att be-
stämma hur mycket ålder respektive
prolaktinsvar bidrog till resultatet. Det
visade sig att stigande ålder var relate-
rad till minskande prestationsnivå för
antal genomförda kategorier, antal per-
severativa fel och procentandelen för-
ståeliga svar, och att ålder förklarade
mellan 10 och 16 procent av variansen i
dessa variabler. 

Ett intressant fynd var att prolaktin-
svaret också bidrog med systematisk
varians till samma variabler och även
till variabeln antal försök samt förklara-
de mellan 10 och 16 procent av varian-
sen i dessa variabler. Alltså var bidragen
till testprestationen från ålder och pro-
laktinsvar ungefär lika stora i denna
grupp av deprimerade patienter. Inter-
aktionen mellan ålder och prolaktinsvar
var inte signifikant för någon av testva-
riablerna (P>0,10), vilket visar att
prolaktinsvarets inflytande på testpre-
stationen inte var relaterat till ålder.

Andra studier har visat att ålder har
en negativ effekt på exekutiva funktio-
ner [8, 9]. Vår studie visar att detta ock-
så gäller deprimerade patienter. Avsak-
naden av interaktion mellan ålder och
prolaktinsvar tyder på att inflytandet av
serotoninaktiviteten på testprestationen
var jämnt fördelat över det åldersinter-
vall som undersöktes. Däremot visade
sig depressionens allvarlighetsgrad inte
ha någon inverkan på den exekutiva
funktionsnivån.

Av de testvariabler som var relatera-
de till prolaktinsvaret anses antal perse-
verativa svar och procentandelen förstå-
eliga svar höra ihop med rigiditet re-
spektive insiktslöshet [10]. Vår studie
visar att dessa beteendemässiga föränd-
ringar kan ha samband med störningar
av serotoninsystemet, något som också
framförts i andra studier [11, 12]. 

Samband påvisades 
– men hur sker påverkan?
Det viktigaste resultatet av vår studie

är att vi kunnat visa ett samband mellan
exekutiv funktionsnivå och serotonin-
aktivitet. Detta antyder att serotonin-
systemet kan påverka aktiviteten i fron-
talkortex direkt eller indirekt, men bevi-
sar naturligtvis inte detta. Vi kan inte
utesluta att det också finns underliggan-
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de variabler som influerar både utfallet
av kortsorteringstest och plasmaprolak-
tinnivåer.

Det finns indikationer på att seroto-
ninaktiviteten påverkar exekutiva funk-
tioner via prefrontala kortex. Man har
t ex observerat ökad prefrontal aktivitet
hos friska personer vid kortsorterings-
tester [2], och man har kunnat visa att
depression leder till lägre prefrontal
aktivitet [13, 14]. Tillsammans tyder
dessa fynd på att det samband mellan
prolaktinnivåer och testprestationer
som vi fann i vår studie speglar seroto-
ninets inflytande på prefrontala kortex
vid depression.
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